
No 173 L Xoves, 7 de setembro de 2006 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 13.757

dente delegación provincial da consellería compe-
tente en materia de turismo, que a comunicará ao
devandito centro directivo.

2. Idéntica comunicación se cumprirá cando se
produza, por causa xustificada, o peche temporal
do establecemento. Neste caso indicarase a probable
data de reapertura.

Capítulo XI
Cambios de titularidade

Artigo 83º.-Autorización para cambios de titu-
laridade.

A titularidade dos campamentos de turismo pode
transmitirse por calquera dos medios válidos en
dereito. O/a novo/a titular deberá solicitar do centro
directivo correspondente da consellería competente
en materia de turismo, a través das correspondentes
delegacións provinciais, a autorización dos cambios
de titularidade, achegando para iso fotocopia com-
pulsada da documentación acreditativa da dita trans-
misión, póliza de responsabilidade civil a nome do
novo titular segundo o disposto no artigo 57º desta
norma, nomeamento de director ou directora e docu-
mento acreditativo do pagamento das taxas corres-
pondentes.

Artigo 84º.-Resolución.

1. A delegación provincial correspondente da con-
sellería competente en materia de turismo, iniciará
o oportuno expediente de autorización que, unha
vez completo, o elevará, xunto co seu informe, ao
centro directivo correspondente da citada consellería
que expedirá, se procede, a autorización turística
no prazo máximo de seis meses, contados a partir
da entrada no rexistro do órgano competente para
a súa tramitación.

2. Transcorrido ese prazo sen que se teña expedida
a dita autorización, entenderase estimada, produ-
cíndose para os efectos xurídicos que establece res-
pecto os actos presuntos o artigo 43 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administra-
tivo común, sempre que se teña ingresada a taxa
correspondente.

Capítulo XII
Cesamentos da actividade, reclasificacións e

baixas

Artigo 85º.-Cesamento da actividade.

1. Os/as titulares dos campamentos de turismo
están obrigados a comunicarlle á delegación pro-
vincial correspondente da consellería competente en
materia de turismo o cesamento da súa actividade
no prazo de 10 días, contados con anterioridade á
data prevista para o cesamento para que lles sexa
autorizada a baixa. As ditas comunicacións forma-
lizaranse segundo modelo do anexo IV.

2. Establécese a baixa de oficio cando a admi-
nistración turística teña constancia do cesamento

da actividade ao longo de dous meses continuados
sen causa xustificada. Neste caso poderá incoarse
o correspondente expediente sancionador por incum-
primento do establecido no punto 1 deste artigo.

Artigo 86º.-Reclasificación e baixa.

1. A consellería con competencias en materia de
turismo, logo de tramitación do oportuno expediente
no que se dará audiencia ao interesado, poderá recla-
sificar de categoría aos establecementos que non
cumpran os requisitos que foron tidos en conta no
momento de concederlle a preceptiva autorización
turística.

2. No suposto de que o establecemento non cumpra
cos requisitos para a súa inclusión en ningunha das
categorías previstas nesta norma iniciarase o corres-
pondente procedemento de baixa de oficio.

Disposicións transitorias

Primeira.-Os expedientes autorizados e en curso
na data de entrada en vigor deste decreto trami-
taranse e resolveranse conforme as disposicións
vixentes no momento da súa iniciación.

Segunda.-Os campamentos que, con anterioridade
á entrada en vigor deste decreto, estivesen auto-
rizados nalgunha das categorías vixentes na norma-
tiva anterior, manterana sen necesidade de adaptarse
ao contido desta norma, sempre que non se modi-
fiquen as condicións que deron orixe á autorización
administrativa pertinente.

Non obstante, establécese un prazo dun ano desde
a entrada en vigor deste decreto para que os cam-
pamentos que conten con autorización turística acre-
diten ante as correspondentes delegacións provin-
ciais da consellería competente en materia de turis-
mo a contratación do seguro de responsabilidade
civil segundo as prescricións contidas no artigo 57º
desta norma así como a designación de director ou
directora do campamento.

Disposición derrogatoria

Queda derrogado o Decreto 236/1985, do 24 de
outubro, sobre ordenación dos campamentos públi-
cos de turismo en Galicia e o Decreto 390/1987,
do 15 de outubro, polo que se modifica o anterior.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Habilítase o titular da consellería con
competencias en materia de turismo para o desen-
volvemento, por medio de orde, das disposicións con-
tidas neste decreto.

Segunda.-Este decreto entrará en vigor aos vinte
días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2006.

Emilio Pérez Touriño
Presidente

Fernando X. Blanco Álvarez
Conselleiro de Innovación e Industria
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Categoría de luxo 1ª categoría 2ª categoría 3ª categoría

Superficie mínima por parcela 80 m2

En cada parcela só se poderá instalar
un albergue móbil e un vehículo.

60 m2

En cada parcela só se poderá instalar
un albergue móbil e un vehículo.

55 m2

En cada parcela só se poderá instalar
un albergue móbil e un vehículo.

50 m2

En cada parcela só se poderá instalar
un albergue móbil e un vehículo.

Materiais Con materiais de primeira calidade. Con materiais de primeira calidade. De forma e con materiais que non
desentoen coa fisionomía da paisaxe.

De forma e con materiais que non
desentoen coa fisionomía da paisaxe.

Recepción Si
Independente de calquera outro ser-
vizo e con espazo destinado ao públi-
co, proporcional á capacidade do
campamento.
Disporá de servizo telefónico.

Si
Independente de calquera outro ser-
vizo e con espazo destinado ao públi-
co, proporcional á capacidade do
campamento.
Disporá de servizo telefónico.

Si
Independente de calquera outro ser-
vizo.
Disporá de servizo telefónico.

Si
Independente de calquera outro ser-
vizo.
Disporá de servizo telefónico.

Restaurante Si
Cunha carta axeitada de pratos, tanto
típicos do país como da cociña inter-
nacional, carta de viños selecciona-
dos e persoal cualificado de cociña
e sala.

SI
Ou cafetaría, podendo funcionar con
autoservizo.

Si
Ou cafetaría, podendo funcionar con
autoservizo.

Sala de reunión Si

Bar Si
Totalmente independente do restau-
rante, con barra e servizo de mesa,
atendido por persoal cualificado.

Si Si Si

Supermercado Si Si Si
Sempre que non exista este servizo
a menos de 500 metros do cámping.

Si
Sempre que non exista este servizo
a menos de 500 metros do cámping.

Instalacións Salón de xogos en local cuberto Si Si

Perrucaría Si
De mulleres e de homes

Sala de curas e primeiros auxilios Si
Deberá haber unha caixa de urxen-
cias para primeiros auxilios.

Si
Deberá haber unha caixa de urxen-
cias para primeiros auxilios.

Si
Deberá haber unha caixa de urxen-
cias para primeiros auxilios.

Si
Deberá haber unha caixa de urxen-
cias para primeiros auxilios.

Asistencia médica Si
Consulta médica e de enfermaría no
establecemento. A dita consulta
deberá contar coa autorización sani-
taria correspondente.

Si
Xestión do servizo de atención médi-
ca e de enfermaría.

Si
Xestión do servizo de atención médi-
ca e de enfermaría.

Si
Xestión do servizo de atención médi-
ca e de enfermaría.

Servizo de lavandaría e pasada de ferro Si
Explotado directamente pola empre-
sa.

Lavadoras automáticas e secadoras
Cun mínimo de 2 máquinas de lava-
do e unha de secado

Lavadoras automáticas e secadoras
Cun mínimo de 2 máquinas de lava-
do e unha de secado

Lavadoras automáticas e secadoras
Cun mínimo de 2 máquinas de lava-
do e unha de secado

Lavabos de auga quente
e fría

Un por cada seis parcelas.
Disporán de toma de corrente

Un por cada dez parcelas.
Disporán de toma de corrente

Un por cada doce parcelas.
Disporán de toma de corrente

Un por cada catorce parcelas.
Disporán de toma de corrente

Servizos
hixiénicos

Duchas de auga quente e
fría en cabinas indivi-
duais

Unha por cada dez parcelas. Unha por cada doce parcelas. Unha por cada quince parcelas. Unha por cada quince parcelas.

W.C. Un por cada catro parcelas. Un por cada seis parcelas. Un por cada oito parcelas. Un por cada dez parcelas

Lavadoiros por parcela de
acampada

Un por cada 20 parcelas
25% auga quente

Un por cada 20 parcelas
15% auga quente

Un por cada vinte e cinco parcelas.
10% auga quente

Un por cada vinte e cinco parcelas.

5% auga quente

Vertedoiros por parcela
de acampada

Un por cada 20 parcelas
25% auga quente

Un por cada 20 parcelas
15% auga quente

Un por cada trinta parcelas.
10% auga quente

Un por cada trinta parcelas
5% auga quente

Outras
instalacións

Fontes de auga potable Si
Fontes ou billas de auga potable,
adecuadamente distribuídas polo
cámping.

Si
Fontes ou billas de auga potable,
adecuadamente distribuídas polo
cámping.

Si
Fontes ou billas de auga potable,
adecuadamente distribuídas polo
cámping.

Si
Fontes ou billas de auga potable,
adecuadamente distribuídas polo
cámping.

Enchufes Si
As parcelas deben contar con toma
de enerxía eléctrica.

Si
Un 50% das parcelas deben contar
con toma de enerxía eléctrica.

Si
Un 35% das parcelas deben contar
con toma de enerxía eléctrica.

Si
Un 25% das parcelas deben contar
con toma de enerxía eléctrica.

Árbores Si
Para dar sombra, nunha superficie
mínima do 50 por cento da zona des-
tinada a campamento; a metade desta
superficie poderá ser equipada con
sistemas artificiais de sombra, uti-
lizando materiais de boa calidade e
axeitados á paisaxe e características
do cámping.

Si
Para dar sombra, nunha superficie
mínima do 35 por cento da zona des-
tinada a acampada, a metade da cal
poderá ser equipada con sistemas
artificiais de sombra axeitados á pai-
saxe e características do campamen-
to.

Si
Para dar sombra, nunha superficie
mínima do 25 por cento da zona des-
tinada a acampada, a metade da cal
poderá ser equipada con sistemas
artificiais de sombra axeitados á pai-
saxe e características do campamen-
to.

Si
Para dar sombra, nunha superficie
mínima do 25 por cento da zona des-
tinada a acampada, a metade da cal
poderá ser equipada con sistemas
artificiais de sombra axeitados á pai-
saxe e características do campamen-
to.

Parque infantil Si Si Si

Servizos Piscinas Si
Piscina para adultos e piscina infan-
til.

Si
Piscina para adultos e piscina infan-
til, sempre e cando o establecemento
estea situado a máis de mil metros
dunha praia, río ou lago.

Instalacións deportivas Si Si

Telefónico Si Si Si Si

Servizo de lavado de coches Si
Atendido por empregados do cám-
ping

Recollida e entrega de correspondencia Si Si Si Si

Venda de prensa Si
Nacional e estranxeira

Si

Custodia de valores en caixa forte Si
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Categoría de luxo 1ª categoría 2ª categoría 3ª categoría

Director Si Si Si Si

Persoal de limpeza Si Si Si Si

Persoal Recepcionistas Si
En número suficiente durante o hora-
rio de 8.00 a 24.00 horas e dotados
de distintivos de identificación.

Si
En número suficiente durante o hora-
rio de 8.00 a 23.00 horas e dotados
de distintivos de identificación.

Si
En número suficiente durante o hora-
rio de 8.00 a 22.00 horas e dotados
de distintivos de identificación.

Si
En número suficiente durante o hora-
rio de 8.00 a 22.00 horas e dotados
de distintivos de identificación.

Gardas Si
Durante o horario de 24.00 a 8.00
horas, en número de 1 por cada 300
parcelas ou fracción.
Deberán levar en sitio visible un dis-
tintivo de identificación.

Si
Durante o horario de 23.00 a 8.00
horas, en número de 1 por cada 300
parcelas ou fracción.
Deberán levar en sitio visible un dis-
tintivo de identificación.

Si
Durante o horario de 22.00 a 8.00
horas.
En número suficiente para a debida
vixilancia.
Deberán levar en sitio visible un dis-
tintivo de identificación.

Si
Durante o horario de 22.00 a 8.00
horas.
En número suficiente para a debida
vixilancia.
Deberán levar en sitio visible un dis-
tintivo de identificación.

II. AUTORIDADES E PERSOAL
b) NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 29 de agosto de 2006 pola que
se modifica a do 19 de novembro de 2003,
pola que se fai pública a composición do
Consello Social da Universidade de San-
tiago de Compostela.

Pola Orde do 19 de novembro de 2003 (DOG do
24 de novembro) fíxose pública a composición do
Consello Social da Universidade de Santiago de
Compostela.

O artigo 7.2º da Lei 1/2003, do 9 de maio, dos
consellos sociais do sistema universitario de Galicia,
establece que son membros natos do Consello Social
o reitor da universidade, o secretario xeral e o xerente
da universidade.

Segundo o artigo 10.2º da dita Lei 1/2003, do
9 de maio, as vacantes deberán cubrirse pola auto-
ridade, entidade ou institución correspondente no
prazo máximo de tres meses. De non se lle comunicar
o acordo de designación dentro do devandito prazo
ao conselleiro competente en materia universitaria,
o posto permanecerá vacante deica a finalización
do correspondente mandato. En todo caso, o membro
substituído entenderase nomeado polo período que
reste do anterior mandato.

O 18 de xullo de 2006, o presidente do Consello
Social da Universidade de Santiago de Compostela
achega certificación do nomeamento de Isabel Gar-
cía-Rodeja Gayoso como secretaria xeral da Uni-
versidade de Santiago de Compostela.

Por todo iso,

DISPOÑO:

Artigo único.-Nomear a Isabel García-Rodeja
Gayoso secretaria xeral da Universidade de Santiago

de Compostela, membro nato do Consello Social da
Universidade de Santiago de Compostela.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2006.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria

Orde do 30 de agosto de 2006 pola que
se modifica a do 19 de novembro de 2003,
pola que se fai pública a composición do
Consello Social da Universidade da Coru-
ña.

Pola Orde do 19 de novembro de 2003 (DOG do
24 de novembro) faise pública a composición do
Consello Social da Universidade da Coruña.

O artigo 7 da Lei 1/ 2003, do 9 de maio, dos
consellos sociais do sistema universitario de Galicia,
determina a composición do consello social e os pro-
cedementos de designación e nomeamentos dos seus
membros. En virtude do establecido no seu punto 3,
letra c, formarán parte do consello social da uni-
versidade seis membros designados pola Xunta de
Galicia, en representación dos intereses sociais.

De acordo co artigo 10 da devandita Lei 1/2003,
os membros dos consellos sociais cesarán por renun-
cia, incapacidade declarada por resolución xudicial
firme, morte ou declaración de falecemento. As
vacantes que se produzan antes da finalización do
mandato deberán cubrirse pola autoridade, entidade
ou institución correspondente no prazo máximo de
tres (3) meses. De non se lle comunicar o acordo
de designación dentro do devandito prazo ao con-
selleiro/a competente en materia universitaria, o pos-
to permanecerá vacante ata a finalización do corres-


